
Especificações
Sensor Célula de Combustível
Temperatura de trabalho -10°C to 50°C
Tamanho  21,2 x 8 x 3,6 cm
Peso 433g (com a bateria)
Bateria recarregável de 7.4V 2,000mAh NI-MH
AAutonomia da bateria 700 testes (250 com impressão)
Memória para 100,000 testes com todas as informações
Tela  4.3" TFT , tela de toque colorida 
Sistema Operacional Android 5.1
Alimentação opcional adaptador 12 volts automotivo ou AC 6 volts
Câmera de 5 Megapixels com Grande angular de 120º
Unidades de medida BrAC: mg/L, ou outras unidades
Bac: grm%, mg/ml, mg/100ml, ou outras unidadesBac: grm%, mg/ml, mg/100ml, ou outras unidades
Faixa de detecção 0,00% de BAC para 0,4% de BAC
Precisão 0 - 0,10% de BAC ± 5% 0,10 - 0,15% de BAC ± 8% 
                    > 0,15% de BAC ± 10%
GPS 5M 
Impressora Térmica
Conectividade USB e também 3G e Wi-fi

Um bafômetro de local de trabalho completo com câmera, 
upload de dados e impressora integrada, ideal para grandes 
locais de trabalho com alto volume de testes de álcool.

Possui uma câmera embutida que tira uma foto do usuário 
fazendo o teste de respiração para evitar qualquer violação 
dos registros.

PPermite a entrada de dados como Nome do motorista, 
Número do Veículo e Número da Licença antes de um teste 
do bafômetro, podendo ser personalizado cada campo.

É um bafômetro profissional bastante avançado com 
impressora e GPS incorporados. Pode gravar 100.000 
testes e armazenar em sua memória interna. 
ComCom uma tela de 4,3 polegadas touchscreen e Android 
5.1, é fácil de usar , além de contar com conectividade 
3G / Wi-Fi. Sua câmera permite que fotos sejam 
capturadas como parte do registro do teste. Com a 
conexão USB PC, todos os registros podem ser 
baixados para o computador.

Alcovisor
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Somos uma distribuidora de equipamentos 
para prevenção e controle de alcoolemia, 
Etilômetro com impressora integrada, 
Bafômetros com impressoras externas 
com e sem fio, Bafômetro descartável, 
bafômetros para veículos e testes de 
droga.      

Nós temos as melhores
soluções para sua empresa


